
  

 
„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego” 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z wejściem w życie nowych regulacji unijnych z zakresu danych osobowych, 

tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                                   i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

,,RODO”), informujemy Cię o przysługujących Ci uprawnieniach.  
 

1. Administrator danych osobowych  
Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie zadania pn. W powiecie limanowskim 

pomagamy pszczołom - edycja 2021 jest Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu 

Limanowskiego, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, e-mail: lotlimanowski@gmail.com 

2. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych  
Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego przetwarza Twoje dane osobowe w 

następujących celach i podstawach prawnych:  
W celu prawidłowej realizacji projektu pn. Pomagamy pszczołom, w tym zadań wynikających  

z przepisów prawa. 

 

3. Podmioty, którym możemy udostępnić Twoje dane osobowe  

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w tym mogą być podawane 

do publicznej wiadomości, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, regulujące dzia-

łalność statutową Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego. Ponadto Twoje 

dane mogą przekazywane podmiotom, z którymi administrator współpracuje w związku z rea-

lizacją działalności statutowej (np. podmioty realizujące wspólne projekty z Administratorem). 

Dostęp do Państwa danych mogą mieć członkowie organów statutowych Administratora, na 

potrzeby realizacji kompetencji statutowych. Dane mogą być także przekazywane podmiotom 

świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w zakresie obsługi księgowej, jak również 

usługi informatyczne oraz doradcze. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmio-

tom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów. 
 

4. Okres przechowania danych osobowych  
Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez Lokalną Organizację 

Turystyczną Powiatu Limanowskiego do 30.11.2021r. 
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5. Informacja, czy podanie przez Ciebie dane osobowe są dobrowolne czy stanowią             

wymóg  
Podanie przez Ciebie dane osobowe są warunkiem koniecznym w celu organizacji konkursu 

fotograficznego w ramach  zadania pn. W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom,                

a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.  
 

6. Twoje prawa  
Przysługuje Ci:  

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,  

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

prawo do usunięcia danych,  

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

prawo do przenoszenia danych.  

 

Celem realizacji przysługujących Ci praw kontaktuj się z Administratorem Danych Osobowych 

wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: lotlimanowski@gmail.com   
 

 

….……………………...………… 

data, podpis 
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